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Efter tio år har Eva Neveling slutat som redaktör för Ellagårdsbladet. 
Byalaget söker nu en efterträdare som kan börja den från och med 2019. 
Tidningen är på åtta A4-sidor och utkommer vanligtvis fyra gånger per 
år. Innehållet fokuserar på livet i Ellagård, kommunala förändringar som 
berör vårt område samt aktiviteter som byalaget anordnar.

Kvalifi kationer och arbetsuppgifter:
• Du är en van skribent, kan redigera andras texter, fotografera samt  
 behärskar bildbehandling och har erfarenhet av tidningslayout. 
• Du bor i Ellagård och är medlem i byalaget.

Det är en fördel om du kan leverera tryckfärdigt original. Om inte är 
det möjlighet att få hjälp från tryckeriet med bildbehandling och att 
göra original. Vill du veta mer hör av dig till Susanne Kindwall, 
tel 070-483 62 60 eller mejla till susanne.kindwall@telia.com 

Välkommen att skicka din intresseanmälan snarast möjligt, 
senast 20 januari 2019

Hej!
En dag i augusti knackade det på dör-
ren. Där stod min granne som bott på 
gatan sedan början av 60-talet. Hon ville 
låna ut boken ”Så bor vi i Ella gård – en 
studie av ett småhusområde”, så att jag 
kunde få ta del av områdets historia 
inför byalagets 60-årsfi rande. Så om-
tänksamt.

Och vilken roligt 60-årsfest det blev!! 
Mest intryck på mig gjorde nog det 
proppfulla dansgolvet. Att vi i Ella gård 
gillar att umgås under festliga former 
är ju varken svårt att förstå eller särskilt 
nytt, med tanke på att den tidigare gene-
rationen byggde sin egen festlokal (Gig-
gen). Ett stort tack för allas deltagande 
och engagemang!

Dagen efter fortsatte fi randet med 
Cirkusfestival och loppis. Alla bord till 
loppisen var bokade och kanske var 
det några som redan då passade på att 
inhandla årets julklapp? Återbruk är 
hetare än någonsin och jag hoppas att 
vi kan fortsätta att anordna aktiviteter så 
att saker och kläder kan komma fl er till 
nytta. 

Första året som ordförande har varit 
både roligt och lite utmanande men 
framförallt gått riktigt snabbt. Nu har vi 
vintern framför oss som förhoppningsvis 
är fylld med skidåkning i fi na spår runt 
Ellavallen, belysta trädgårdar, umgänge 
runt köksbordet eller framför brasan och 
kanske har vi snart till och med en ny 
regering på plats i Riksdagen?

Redan nu vill jag uppmuntra till fl er 
som engagerar sig i byalagets kom-
mande aktiviteter. Alla insatser och 
initiativ, små som stora, är värdefulla. 
Vi vill ju hålla fast vid traditioner men 
också förnya oss, så att vi gör saker 
som boende i området uppskattar.

Snart är det dags för ett nytt verksam-
hetsår för byalaget och jag hoppas att 
få se många ansikten, både nya och 
bekanta, på årsmötet den 6 mars 2019 
klockan 19.00.

Tills dess, vill jag passa på att önska er 
alla en riktigt God Jul och Gott Nytt 
År!

Sandra Leichel,
Ordförande i Ellagårds byalag

Ellagårdsbladet söker redaktör

å att önska 
h Gott Nytt 

yalag
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Den 9 september var det val. Det var en solig söndag och 
klass 5B från Ellagårdsskolan passade på att servera valkaffe 
för att samla in lite pengar till sin kommande klassresa. Vid 
valet 2014 utmärkte sig valdistrikt nummer 15 Ella gård 
norra. Det var det valdistrikt i Sverige där fl est röstade på 
dåvarande Folkpartiet i valet till kommunfullmäktige, hela 
39,4%. Hur gick det då i årets val? 
I Täby kommun hände inte så mycket. Moderaterna blev 
som vanligt största parti med 38% av rösterna. Det var 
precis lika stor andel som valet 2014. Detta innebär att 
antal kommunalråd i det nya kommunhuset är fördelat på 
samma sätt som tidigare.  
Så här ser nya mandatfördelningen i kommunfullmäktige 
ut efter valet (förändringar från valet 2014 inom parantes):
Moderaterna   24 (0)
Liberalerna   12 (-4)
Socialdemokraterna  8 (0) 
Sverigedemokraterna  5 (+3)
Centern   5 (+1)
Kristdemokraterna  4 (+2) 
Miljöpartiet   3 (-2)

En förändring är att ellagårdsbon Leif Gripenstam (M) läm-
nar över till Erik Andersson (M) som nu är kommunstyrel-
sens nya ordförande. Leif har varit ordförande i hela 12 år. 
Erik Andersson är dock ingen nybörjar inom täbypolitiken. 
Han har suttit i kommunfullmäktige sedan 1994. Har även 
varit kommunalråd och ordförande, stadsbyggnadsnämn-
den mellan 2008 och 2014. Erik satt i riksdagen för Stock-
holms län mellan 2014 och fram till valet i september.   

Ella gård norras resultat 2018
Hur gick det då för Liberalerna i distrikt 15 Ella gård norra? 
Sedan förra valet hade valdistrikten förändrats något så det 
går inte att göra någon exakt jämförelse. I årets val backade 
Liberalerna men lyckades ändå få 28,4%, även det måste 
vara ett av de bättre resultaten i en enskild valkrets i valet 
till kommunfullmäktige.  

Staffan Eriksson

Valresultatet i Ella gård

Kalasförberedelser
Äntligen dags att handgripligen ta itu med 60-årskalaset. 
Tältet började ta form och all utrustning för festen var på 
plats. Tusen små detaljer ska fi xas som att duka, montera 
strålkastare, scen mm. Tack Birgit Hallerfors för att vi fi ck 
ta elen från ditt hus! Festkommittén hade engagerat en 
superorkester Big Bengt (trummis med diger rockbak-
grund) och ”the Ella Billies”, Bo Arnoldson fi xade en upp-
hängningsanordning i taket för att kunna visa sitt fantas-
tiska bildspel om Ellagård och livet på 50, 60 och 70-talen. 
Många deltagare hade anammat uppmaningen att klä sig 
tidsenligt, inte minst kvällens konferenciär Gustav Rönne.
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Festen kan börja...

Tältet färdigtTältet färdigt

Maten uppdukadMaten uppdukad

Baren öppenBaren öppen

Sandra hälsar 140 Sandra hälsar 140 
gäster välkomna gäster välkomna 
till 60-årsjubiléettill 60-årsjubiléet
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”Vilken härlig musik! Vilken härlig musik! 
Det var fascinerande Det var fascinerande 
att se alla på dans-att se alla på dans-
golvet, många av oss golvet, många av oss 
var i 80-årsåldern var i 80-årsåldern 
trots allt.. trots allt.. 
Har inte dansat så Har inte dansat så 
mycket på åratal!mycket på åratal!”

”Hej och hjärtligt Hej och hjärtligt 
tack till dig o alla tack till dig o alla 
andra som ordnat en andra som ordnat en 
mycket trevlig, god, mycket trevlig, god, 
underhållande och underhållande och 
välorganiserad Ella- välorganiserad Ella- 
gårdsfest.gårdsfest.”
”Tack för en mycket Tack för en mycket 
trevlig jubileumsfest trevlig jubileumsfest 
häromsistens!häromsistens!”
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Många hjälpande 
händer. Majstång, 
lekar och sång, 
precis som det 
ska vara! 
Tack Linda och 
Fredrik Gyllenberg 
som höll i fi randet i 
år igen. 

Midsommar
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Den 16:e september hade vi ännu en lyckad cirkusfestival. 
Dagen efter byalagets 60-årsjubileum, kunde evenemanget 
fl ytta in i festtältet där både stora och små hade det roligt. 
Loppisen med försäljning av allt möjligt blev väldigt upp-
skattad av byalagets medlemmar och grannarna i området. 
Barnsaker var mest populära och barnen gick runt borden 
och skaffade sig ”nya” leksaker, böcker och lite kläder. Så 
underbart att se att grannarna fi ck möjligheten att prata 
med varandra, lära känna nya barnfamiljer samtidigt som 
de kunde sälja lite saker som man inte längre hade använd-
ning för hemma. 

Clownerna som busade med barnen och gjorde ballongdjur 
var mycket uppskattade. Ansiktsmålning var så populärt att 
även pyttesmå barn fi ck sina söta ansikten målade med fi na 
fi gurer. Vi vill tack så mycket Annika Liljeblad, Catharina 
Hamilton och Alexandra Hamilton för superinsats med det-
ta. Eleverna från Ellagårdskolans klass 4B fi ck sälja fi ka för 
att samla pengar till sin klassresa. De sålde slut på allt gott 
de hade förberett. Vi ser nu fram emot till nästa års aktivitet 
och tackar så innerligt alla som hjälpte till och gjorde att 
cirkusfestivalen 2018 blev ett fi nt minne för alla som kom. 
Pamela Gonzalez & Anna Hamilton

Cirkusfestival med loppis – ett vinnande koncept!

Skälet till att vi hamnade i Ellagård var - liksom för många 
andra - att vi behövde en bostad i Stockholmsområdet. 
Vi bodde i Linköping i en tjänstebostad och jagskulle 
tillträda en tjänst på FOA i juni 1958. Sökandet ledde oss 
till Olsson & Rosenlund och Eva Lorenz. John Mattsson 
byggde i etapper kedjehus i Ellagård på mark som Olsson 
& Rosenlund förvärvat efter kriget (för 50 öre/kvm enligt 
en uppgift). Att bygga små hus, alla lika i långa rader var 
unikt för förorten. 
 De första husen påbörjades 1958 och bestod av källar-
lösa trähus på betongplatta. De fl esta hade 4 rum, kök 
och badrum, 80 kvm bostadsyta i ett plan men i änden 
på huslängan i kvarteret fanns ett större något dyrare hus 
med 5 rum. Alla hus hade förråd, pannrum, parkeringsplats 
under tak för bil och oisolerad vind med stege upp, inlagt 
vindsgolv samt uppdragna rör för el, vatten och avlopp. 
1960 – 61 inredde vi övervåningen.
 I mars tittade vi på omålade hus på snötäckt mark och 
skrev kontrakt på fastigheten Spiltan nr 7, Stallvägen 6. 
Inget krav på att lämna byteslägenhet. Den totala kost-
naden med tillägg för oljeeldning blev ca 80 000 kr varav 
61 700 kr var lån vi övertog. Kontantinsatsen fi ck vi låna 
av mina föräldrar. 

Leråker blev idyll
Vi fl yttade in den 23 maj 1958 på vår dotter Mariannes 
1-årsdag, jag var 27 år och Mait 23. Vägarna och uppfar-
ten till husen var grusbelagda, men i övrigt var tomterna 
leråker. Det var många nyinfl yttade familjer med barn i 
olika åldrar. På den tiden var de fl esta mammor hemma-

fruar så under dagarna var det många barn som lekte i 
området. Det dröjde inte länge förrän föräldrarna lärde 
känna varandra. Barn som försökte ta sig fram i leran kunde 
sjunka ner och fastna och behövde hjälp att komma loss. 
Det blev besvärligt när stövlarna blev kvar i leran då 
barnet lyftes upp!

20 minuter till stan under rusningstid
Ella Park var ett sportstugeområde. E18 fanns inte men 
höll på att byggas. Med bil till Stockholm åkte man vägen 
genom Enebyberg. Det tog mig 20 min att åka bil till jobbet 
på Linnégatan 89!
 Närmaste affär var Konsum i Roslags Näsby. Efter något 
år fi ck vi ett litet Metro snabbköp på Klövjevägen nedanför 
Giggen. Täby Centrum fanns inte, det kom först 1965. För 
att storhandla åkte man till Tempo i Mörby Centrum.

Byalaget bildades tidigt
Ellagårds Byalag bildades 1958. Byggandet av Giggen blev 
det första stora projektet. Byalagets medlemmar skulle 
utföra dagsverken och betala 150 kr för nyttjanderätt. Jag 
har kvar vårt Nyttjanderättsbevis men deltog aldrig i arbetet 
eftersom vi under sommaren 1961 skulle fl ytta till Norge, 
bo och arbeta i Oslo under två år.
 Vi hade bra grannsamverkan med våra grannar Ole och 
Haldis Kölset i Stallvägen 8, vi drog en telefonledning mellan
 husen. Genom att koppla in mikrofon i ena ändan och hög-
talare i den andra gick det att lyssna om det var lugnt hem-
ma hos de ensamma barnen när deras föräldrar var borta. 
Gunnar Tidner

Nybyggarminnen - grannsämjan utvecklades snabbt



Inspelning av fortsättningen av ”Finaste familjen” med 
David Hellenius, Helena af Sandberg och Tommy Körberg 
i TV4 är igång. Mycket utspelar sig på Dalvägen 55 i El-
lagård. 
”Att göra tredje säsongen av ”FF” är otroligt roligt. Och 
att vi äntligen har hamnat i förorten gör det dubbelt så 
kul. Fredde Granberg och Hanna Hedlund är våra grannar 
Kenny och Tessan” säger David Hellenius.

Finaste familjen på Dalvägen 55
”Jag ser det som en ära att få vara med och skita ner 
den fi na familjen. Alfahanne-wannaben Kenny och hans 
leopardmönstrade fru Tessan skulle lätt vinna tävlingen 
”Sveriges jobbigaste grannar”. En tävling där fi nkänslighet, 
inkännande och tillbakalutad stil inte hör hemma” säger 
Fredde Granberg. 

”Finaste familjen” säsong 3 har premiär våren 2019.

Boka in byalagets årsmöte den 6 mars kl. 19.00.

Lokal: Triften, Stockholmsvägen 111.
Förtäring: Byalaget bjuder på ett smörrebröd, te/kaffe och vatten

Anmäl dig gärna redan nu om du kan. Ge samtidigt besked om 
eventuella allergier. 

Anmälan skickas till Gunnar Tidner på e-post gunnar@tidner.se 
eller till mobilen 070 215 45 18

Årsmötet 2019 på gångavstånd!

Välkomna!

Tisdagen den 19 juni samlades barn och föräldrar i 
strålande väder för att delta i invigningen av den nya 
lekplatsen på Ellavallen. Många testade nya spännande 
lekredskap som båtar, små stugor och diverse krypin för 
kurragömma och andra lekar. Dessutom bjöds alla på saft 
och bullar.

Invigning av Havsleken


